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Handleiding

Enlighten
monitoringsapp



Je krijgt binnen 10 werkdagen  na installatie een e-mail van Enphase. Via deze e-mail kun je je eenvoudig je account 
activeren. Je hoeft hiervoor niks te doen, belangrijk is ook dat je zelf nog geen account probeert te maken. Dit kan zorgen 
dat wij je account niet meer kunnen activeren.

E-mail.

Wanneer je op de link van Activeer nu uw account drukt, opent automatisch je webbrowser naar de pagina van Enphase. 
Op deze pagina kun je je wachtwoord kiezen die je nodig hebt om in te loggen. Dit wachtwoord moet minstens zes tekens 
lang zijn, minstens 1 cijfer of speciaal teken bevatten en mag niet hetzelfde zijn als je e-mailadres.

Wachtwoord.

E-mail + aanmaken account.
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Je kunt op twee manieren bij je monitoringsapp komen om je eigen zonnestroomsysteem te kunnen monitoren. Je kunt 
via je internetbrowser (vaak gebruikt op de PC/desktop) naar de website gaan van de app óf je installeert de app op je 
smartphone. Deze tweede optie is zowel via de App Store voor Apple-gebruikers als via de Playstore voor 
Androidgebruikers beschikbaar. Zoek naar: Enphase Enlighten of zie hieronder waar je deze apps kunt vinden.

E-mailadres + Wachtwoord invoeren
Deze ontvang je van ons in je e-mail.

Inloggen
Als je het e-mailadres en wachtwoord heb ingevoerd kun je 
inloggen. Je wordt direct naar het startscherm, ook wel  de 
standaardweergave, gebracht.

Meld u aan voor Enlighten
Dit hoef je normaal gesproken niet te doen, je krijgt de 
inloggegevens van ons zodat je direct kunt inloggen.

Downloaden.

Inloggen.

Internetbrowser:    https://enlighten.enphaseenergy.com/?locale=nl

Android (app):    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enphaseenergy.myenlighten&gl=NL

Apple (app):    https://apps.apple.com/nl/app/enphase-enlighten/id787415770

  
 

 

 
 

 
 

 

Downloaden + Inloggen
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Enlighten

Download deze app!
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Dashboard
Het dashboard geeft een uitgebreid overzicht  aan informatie die door het Ephase monitoringsportaal is verzameld voor 
jouw eigen zonnepanelen systeem.

Hieronder laten we zien waar je welke informatie kunt vinden:

De geproduceerde energie 
van de laatste 2 dagen.

De status van je zonnepanelen,
normaal = goed! 

Je apparaten en de
status daarvan. 
Hier komen ook
eventuele fouten
te staan.

Bekijk je opbrengst per dag, 
week, maand, jaar of levensduur. 

Zie hoeveel energie je hebt
geproduceerd én hoeveel 
euro’s je hebt bespaard!

Bekijk bijvoorbeeld 
hoeveel bomen
je hebt gered
door het plaatsen
van zonnepanelen.
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Bekijk de opstelling van je 
zonnepanelen en zie van 
elk paneel exact hoeveel
energie ze produceren.

Dashboard + menu

Bekijk de details van de locatie en de installateur.

Generen en verzenden van rapporten.

Bekijk alle apparaten en de staus ervan.

Werk persoonlijke en systeemgegevens bij.

Beheer mijn meldingen.

Beheer de toegang tot systeemgegevens.

Verander de valuta waarin je energiegevens
worden omgerekend.

Vind de antwoorden op je vragen of neem contact met Solar Concept of Enphase op.

Praat met andere zonnepaneeleigenaars over bijvoorbeeld vragen omtrent je systeem.

Bekijk wat er nieuw is in de app, het privaybeleid en de servicevoorwaarden.
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Status Envoy
Het apparaat in de meterkast of op zolder kan met de lampjes de status van uw systeem weergeven. Dit wordt gedaan 
met vier lampjes:

Het bovenste lampje geeft aan of je systeem verbonden is met internet. Dit lampje hoort altijd groen te branden, ook ’s 
avonds.
Het tweede lampje is alleen nodig bij de installatie van je systeem. Deze hoort altijd uit te staan.
Het derde lampje geeft aan of er zonnestroom wordt opgewekt. Let op: dit lampje brandt rood wanneer het buiten te 
donker is of er te weinig zoninstraling is.
Het laatste lampje geeft aan of de omvormers op het dak verbinding hebben met het apparaat op zolder (waar je naar 
kijkt). Deze brandt groen als er genoeg zonnestroom wordt opgewekt.
 


